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A N U N Ţ 
ocupare post șef serviciu din cadrul Serviciului Financiar Contabil 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov - A.D.T.P.B.I., cu 
sediul în Bd. Octavian Goga nr. 2, Tronson 3, et. 6, București Sector 3, organizează concurs pentru 
ocuparea unui post vacant de șef serviciu, pe durată nedeterminată, din cadrul Serviciului Financiar 
Contabil. 

   
Condiţiile de participare: 

1. Studii: superioare de lungă durată, profil economic; 
2. Experienţă:  minim 5 ani în domeniu și, cumulativ, 2 ani în funcție de șef serviciu financiar-

contabil; 
3. Calificări, specializări în domeniu reprezintă un avantaj. 

Atribuțiile și responsabilitățile postului de șef serviciu: 
- Asigură şi răspunde de planificarea, organizarea, coordonarea şi desfăşurarea activităţilor 

în cadrul serviciului; 
- Verifică, analizează şi emite documentele de plată pentru facturile de materiale, prestări 

servicii, precum şi a altor documente justificative; 
- Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a datelor şi prelucrarea operaţiilor efectuate 

în vederea actualizării în evidenţa financiar contabilă a soldurilor conturilor de bancă şi casă; 
- Asigură înregistrarea în evidenţa contabilă şi verificarea deconturilor de cheltuieli din punct 

de vedere al legislaţiei documentelor justificative anexate, precum şi respectarea 
termenului de justificare a acestuia, în funcţie de care se percep penalităţi; 

- Asigură întocmirea dispoziţiilor de plată/încasare pentru drepturile ce revin titularilor de 
deconturi; 

- Asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a datelor şi prelucrarea operaţiilor efectuate 
în vederea actualizării în evidenţa financiar contabilă a soldurilor conturilor de bancă şi casă; 

- Realizează situaţii centralizatoare aferente încasărilor, a plăţilor şi a datoriilor asociației 
către terţi; 

- Întocmeşte lunar balanţa de verificare analitică, asigurând concordanţa între conturile 
analitice şi cele sintetice; întocmeşte evidenţa analitică şi sintetică a tuturor conturilor 
conform Legii 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Asigură potrivit legii  contabilitatea  imobilizărilor în curs, imobilizărilor financiare şi altor 
imobilizări pentru investiţii; 

- Întocmeşte şi depune, la termenele legale, situaţii financiare (bilanţ, contul de profit şi 
pierdere şi anexele) declaraţiile fiscale, etc. 

 
*Atribuțiile sunt cu caracter general și vor fi completate cu atribuții specifice postului. 
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Dosarele de înscriere se vor depune la sediul A.D.T.P.B.I până la data de 05.04.2018, ora 12:00 şi 
vor conţine în mod obligatoriu:  

- cererea de înscriere la concurs (conform model cerere postat pe site www.tpbi.ro); 
- CV - model europass; 
- act de identitate - copie;  
- diplome studii şi documente care atestă efectuarea unor specializări - copie; 
- documente (carte de muncă şi / sau  adeverințe) care atestă vechimea în domeniu; 
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul 

de familie. 

Procesul de recrutare și selecție se derulează în 3 etape și anume: 
1. Etapa I - Selecția dosarelor - verificarea îndeplinirii condițiilor de participare la concurs. 
2. Etapa II - Proba scrisă - conform tematicii și bibliografiei de concurs, anexate prezentului 

anunț. 
3. Etapa III - Interviu - admiterea la etapa de interviu o reprezintă obținerea notei minime 7 

la proba scrisă. 

Informații la telefon:  0737.072.465/0722.478.471 
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Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de  
șef serviciu din cadrul Serviciului Financiar Contabil 

 
Data   Ora 

23.03.2018 
Publicarea anunțului pentru concurs pe site-ul asociației, 
rețele de socializare, ejobs, anunțul telefonic, etc.  

05.04.2018 Ultima zi de depunere a dosarelor de concurs 
12:00 

11.04.2018 Afișarea dosarelor admise 
 

12.04.2018 Depunere contestație selecție dosare 
09:00 - 16:00 

 

13.04.2018 Afișare  rezultate  contestații  selecție dosare  
 

12:00 
 

16.04.2018 Proba scrisă  

ora va fi comunicată după afișarea  
dosarelor  admise 

(inclusiv rezultatul contestațiilor) 
 

   

18.04.2018 
Afișarea rezultatelor probei scrise 
 10:00 

18.04.2018 Contestație probă scrisă 
 

10:00 - 16:00 
 

19.04.2018 
Afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă, 
comunicare listă candidați admiși pentru susținerea 
interviului 

 
 

20.04.2018 Interviu candidați admiși  

orele de interviu vor fi comunicate 
dupa afișarea rezultatelor finale la 
proba scrisă  ( inclusiv rezultatul 

contestațiilor) 

23.04.2018 Afișarea rezultatelor interviului  
10:00 

23.04.2018 Contestații rezultat interviu 
10:00 - 16:00 

24.04.2018 Afisșare rezultate contestații interviu 
12:00 

24.04.2018 Afișare rezultate finale  16:00 

Candidații admiși după fiecare probă, vor fi anunțați și telefonic/e-mail. 
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BIBLIOGRAFIE 
ocupare post șef serviciu din cadrul Serviciului Financiar Contabil 

 
 

1. Legea 82/1991- legea contabilității cu modificările și completările ulterioare; 
2. Legea 227/2015  - Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare; 
3 Ordin Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐  pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate; 
4. OMFP Nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli; 
5. Ordonanță de urgență Nr. 109/2011 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice; 
6. Hotărâre Nr. 722/2016 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa 
corporativă; 
7. Ordin Nr. 2332/2017 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor 
publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului financiar preventiv; 
8.  Ordin Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile; 
9. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice; 
10. Ordin Nr. 2861/ 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 
11. Legea Bugetului de stat pentru anul 2018; 
12. Regulamentul de Organizare și Funcționare al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Transport Public Bucureşti-Ilfov (www.tpbi.ro); 
13. Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov 
(www.tpbi.ro); 
14.Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București-
Ilfov (www.tpbi.ro). 
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